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BANCO CENTRAL

Dívida Pública sobe para R$ 5,846 tri
O baixo volume de vencimentos e a alta dos juros e do dólar fizeram a Dívida Pública Federal (DPF) subir em junho. Segundo números divulgados ontem pelo Tesouro Nacional, a DPF passou de R$
5,702 trilhões em maio para R$ 5,846 trilhões no mês passado, alta
de 2,51%. O Tesouro prevê que a DPF subirá nos próximos meses.
De acordo com o Plano Anual de Financiamento (PAF), apresentado no fim de janeiro, o estoque da DPF deve encerrar 2022 entre R$ 6

RECADO

Juros para
empresas
e famílias
aumentam

trilhões e R$ 6,4 trilhões. A Dívida Pública Mobiliária (em títulos) interna (DPMFi) subiu 2,18%, passando de R$ 5,476 trilhões em maio
para R$ 5,595 trilhões em junho. No mês passado, o Tesouro emitiu
R$ 67,33 bilhões em títulos a mais do que resgatou, principalmente
em papéis prefixados (com juros fixos) e em papéis corrigidos pela
taxa Selic (juros básicos da economia). Além da emissão líquida,
houve a apropriação de R$ 52,09 bilhões em juros. PÁGINA 2

DADO

General do STM diz que Forças
têm que ‘ficar fora’ de eleições

As taxas de juros do crédito
para empresas e pessoas físicas
subiram em abril, de acordo com
dados divulgados ontem pelo
Banco Central (BC). A taxa média de juros para pessoas físicas e
jurídicas subiu 0,8 ponto percentual em relação a março, para
50,3% ao ano e 22,4% ao ano, respectivamente. O rotativo do cartão de crédito é a taxa mais alta
para as pessoas físicas: subiu 4,9
pontos percentuais para 364% ao
ano, em abril. O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor
quando paga menos que o valor
integral da fatura do cartão. O
crédito rotativo dura 30 dias.
Após esse prazo, as instituições
financeiras parcelam a dívida.
Na modalidade de parcelamento
das compras pelo cartão de crédito, os juros chegaram a 175,1%
ao ano em abril. PÁGINA 2

RIO

STM

Em seu último dia como presidente do
STM (Superior Tribunal Militar), o general
de Exército Luís Carlos Gomes Mattos (foto) afirmou ontem que a condução das eleições é de responsabilidade da Justiça Eleitoral, e não das Forças Armadas. "A Justiça
Eleitoral é responsável pelo funcionamento
real daquilo (eleições). Nossa missão é diferente. Não temos que nos envolver em nada. Nós temos que garantir que o processo
seja legítimo, essa é a missão das Forças Armadas", afirmou a jornalistas após a sua cerimônia de despedida, na sede do STM.
"Nós vamos atuar dentro daquilo que está
previsto para garantir que o processo seja
legítimo e ao final tenha o respaldo popular", afirmou. Mattos deixa o tribunal devido à sua aposentadoria compulsória ao
completar 75 anos, idade máxima para ocupar o cargo. Ele também entra para a reserva do Exército. Em seu lugar assumirá a presidência do STM o general de Exército Lúcio Mário de Barros Góes. PÁGINA 5
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ELEIÇÕES

Cesar Maia é
oficializado
vice na chapa
com Freixo
O ex-prefeito do Rio Cesar
Maia (PSDB) afirmou ontem
que vai defender o que o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) defender mesmo
que não concorde com ele em
um eventual governo estadual. Maia foi oficializado como candidato a vice-governador do Rio de Janeiro na chapa encabeçada por Freixo.
"Quando há um governador e
um vice, o poder mais alto se
levanta. Portanto, o Freixo
pode contar comigo com todas as circunstâncias." "O que
ele defender, vou defender,
mesmo que não concorde. É
fundamental que essa aliança
seja permanente, orgânica e
que não seja lavada por fissuras", emendou. PÁGINA 4

Tebet é confirmada candidata
do MDB sob boicote de lulistas
FABIO RODRIGUES POZZEBOM/ABRASIL

senadora recebeu 262 votos sim e 9 votos contrários
dos 182 votantes –cada um pode ter mais de um voto. Mais cedo, o nome de Tebet foi aprovado por
unanimidade pelos 19 votantes da federação PSDBCidadania. Ela foi apontada candidata única de
MDB, PSDB e Cidadania em 18 de maio. PÁGINA 5

A senadora Simone Tebet (MS) (foto) foi confirmada ontem pelo MDB como candidata à Presidência da República com boicote de estados como Alagoas e Paraíba, que apoiam o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT), e sem definição sobre o vice a ser indicado pela federação PSDB-Cidadania. A

Petrobras
aprova nova
diretriz
de preços
O Conselho de Administração
da Petrobras aprovou, em reunião realizada ontem, a Diretriz
de Formação de Preços no Mercado Interno a ser aplicada aos
derivados de petróleo e gás natural, comercializados no mercado
interno, incluindo o próprio
Conselho de Administração e o
Conselho Fiscal na supervisão da
execução das políticas de preço
da petroleira. A diretriz incorpora uma camada adicional de supervisão da execução das políticas de preço pelo Conselho de
Administração e Conselho Fiscal, a partir do reporte trimestral
da Diretoria Executiva, "formalizando prática já existente". A diretriz, no entanto, não vai alterar
a política de equilíbrio de preços
com o mercado externo. PÁGINA 3

INDICADORES
Bolsas no mundo
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Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(15/6)
Poupança 3
(28/7)
TR (prefixada)
(10/01/2022)

R$ 1.212,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
13,25% 0,94
OURO
0,66% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0436% Compra: 5,3579

0,59% (jun.) EURO turismo
0,67% (jun.) Compra: 5,4062
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 27/jul Compra: 5,3068
DÓLAR comercial
R$ 292,00 Compra: 5,2496
DÓLAR turismo
Venda: 5,3585 Compra: 5,2796

Venda: 5,5862
Venda: 5,3074
Venda: 5,2502
Venda: 5,4596
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Bolsa volta aos 101 mil
pontos e atinge maior
nível desde junho

Dívida Pública sobe 2,51%
e fica em R$ 5,846 trilhões

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

A decisão do Banco Central
norte-americano de elevar os
juros dentro do previsto trouxe alívio ao mercado financeiro global. O dólar caiu para
menos de R$ 5,30 e fechou na
menor cotação em quase um
mês. A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) recuperou os
101 mil pontos e atingiu o
maior nível em 40 dias.
O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,251,
com recuo de R$ 0,098 (1,83%). A cotação abriu perto
da estabilidade, mas passou a
cair após a abertura dos mercados norte-americanos e despencou a partir das 15h, após o
Federal Reserve (Fed, Banco
Central dos Estados Unidos)
anunciar o aumento dos juros
básicos nos Estados Unidos

em 0,75 ponto percentual.
A cotação está no menor nível desde 30 de junho. Com a
queda de hoje, a moeda norteamericana passou a acumular
alta de apenas 0,03% em julho.
Em 2022, a divisa cai 5,83%. O
euro comercial, que chegou a
R$ 5,61 na última sexta-feira,
encerrou esta quarta vendido
a R$ 5,359, com queda de
1,03% ontem.
No mercado de ações, o dia
também foi marcado pela euforia. O Índice Bovespa (Ibovespa), fechou aos 101.438
pontos, com alta de 1,67% e no
maior nível desde 15 de junho.
Além da alta das bolsas norteamericanas, o indicador foi influenciado pela divulgação de
balanços de empresas brasileiras, que apontam manutenção de lucros ou lucros maiores que o previsto.

JULHO

Confiança do
empresário do
comércio cresce 1,5%
VITOR ABDALA/ABRASIL
O Índice de Confiança do
Empresário do Comércio (Icec)
registrou alta de 1,5% em julho
deste ano, na comparação com o
mês anterior. Essa foi a quarta alta consecutiva do indicador, que
chegou a 123,1 pontos em uma
escala de 0 a 200 pontos, segundo pesquisa publicada ontem
pela Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC). A avaliação dos
empresários em relação ao momento atual cresceu 4,7%, puxa-

da principalmente pelo aumento da confiança na própria empresa (5%). As intenções de investimento também tiveram alta
(1,7%), devido aos aumentos nas
pretensões de investir na própria
empresa (4,6%) e de contratar
funcionários (1,6%).
As expectativas do empresariado em relação ao futuro, no
entanto, tiveram queda de 0,5%,
principalmente devido às avaliações sobre o futuro da economia
(-1,6%). Na comparação com julho de 2021, houve uma alta de
14,2% no Icec.

FIPE

Reajustes salariais
de julho ficaram
70,3% abaixo do INPC
O resultado preliminar das
negociações salariais coletivas
em julho mostra que 70,3% dos
reajustes estão abaixo do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado, indicou o boletim mensal Salariômetro - Mercado de Trabalho e
Negociações Coletivas da Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe).
Segundo os dados preliminares, a proporção de reajustes
iguais ao INPC foi de 4,4% e a de
reajustes acima do INCP foi de
25,3%. O piso salarial mediano
foi de R$ 1.441 e o piso médio foi
de R$ 1.476. De acordo com o
boletim, em julho houve 70
acordos e 21 convenções.
O informativo diz ainda que
em junho 41,3% dos reajustes ficaram acima do INPC, sendo a
maior proporção dos últimos 12
meses, e o reajuste mediano ficou igual ao INPC acumulado.
SEM BENEFÍCIOS
Os trabalhadores brasileiros
estão abrindo mão de benefícios
para garantir reajuste salarial

que reponha ao menos a inflação nas negociações coletivas
deste ano, segundo balanço dos
seis primeiros meses de 2022 do
Salariômetro, da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os dados mostram
que complementos como a PLR
(Participação nos Lucros e Resultados), abonos por aposentadoria e assiduidade, plano de
saúde, plano odontológico e auxílio-creche saíram de boa parte
dos acordos ou convenções coletivas fechadas neste ano.
Além disso, não houve reajuste nos vales refeição e alimentação e os valores se mantiveram os mesmos entre 2021
e 2022. Apenas a cesta básica
teve alta.
A retirada desses complementos seria a forma encontrada pelos trabalhadores de garantir reajustes melhores para
os salários, que reponham a inflação ou estejam acima, na avaliação de Hélio Zylberstajn, professor sênior da USP (Universidade de São Paulo) e coordenador do Salariômetro.

O

baixo volume de vencimentos e a alta dos
juros e do dólar fizeram a Dívida Pública Federal
(DPF) subir em junho. Segundo
números divulgados ontem pelo
Tesouro Nacional, a DPF passou
de R$ 5,702 trilhões em maio para R$ 5,846 trilhões no mês passado, alta de 2,51%.
O Tesouro prevê que a DPF
subirá nos próximos meses. De
acordo com o Plano Anual de Financiamento (PAF), apresentado no fim de janeiro, o estoque
da DPF deve encerrar 2022 entre
R$ 6 trilhões e R$ 6,4 trilhões.
A Dívida Pública Mobiliária
(em títulos) interna (DPMFi) subiu 2,18%, passando de R$ 5,476
trilhões em maio para R$ 5,595
trilhões em junho. No mês passado, o Tesouro emitiu R$ 67,33
bilhões em títulos a mais do que
resgatou, principalmente em
papéis prefixados (com juros fixos) e em papéis corrigidos pela
taxa Selic (juros básicos da economia).
Além da emissão líquida,
houve a apropriação de R$ 52,09
bilhões em juros. Por meio da
apropriação de juros, o governo
reconhece, mês a mês, a correção dos juros que incide sobre
os títulos e incorpora o valor ao
estoque da dívida pública. Com
a taxa Selic (juros básicos da
economia) subindo desde agosto do ano passado, a apropria-

ção de juros aumenta.
No mês passado, o Tesouro
emitiu R$ 71,33 bilhões em títulos da DPMFi. Com o baixo volume de vencimentos em junho,
os resgates somaram apenas R$
4 bilhões.
A disparada do dólar em junho também contribuiu para
aumentar o endividamento do
governo. A Dívida Pública Federal externa (DPFe) subiu 10,56%,
passando de R$ 226,27 bilhões
em maio para R$ 250,17 bilhões
em junho. O principal fator foi a
alta de 10,77% do dólar no mês
passado.
Os juros altos começam a ter
impacto na dívida pública. O
custo médio de emissão – quanto o Tesouro paga para botar os
títulos no mercado – atingiu
12,03% ao ano em junho. Esse é
o maior nível desde maio de
2017. Custos mais altos indicam
maior desconfiança dos investidores para comprarem títulos
do Tesouro.
COLCHÃO
Pelo segundo mês seguido, o
colchão da dívida pública (reserva financeira usada em momentos de turbulência ou de forte
concentração de vencimentos)
subiu. Essa reserva passou de R$
1,108 trilhão em maio para R$
1,221 trilhão no mês passado,
impulsionada pelo pagamento
de R$ 26,7 bilhões em dividendos (distribuição de lucros) de
estatais ao Tesouro Nacional.

Atualmente, o colchão cobre
quase 1 ano de vencimentos da
dívida pública. Nos próximos 12
meses, está previsto o vencimento de R$ 1,327 trilhão em títulos federais.
COMPOSIÇÃO
O baixo volume de vencimentos mudou pouco a composição da DPF. A proporção dos
papéis corrigidos pelos juros básicos caiu levemente, de 36,80%
para 36,69%. O PAF prevê que o
indicador feche 2022 entre 38%
e 42%. Esse tipo de papel voltou
a atrair o interesse dos compradores por causa das recentes altas da Selic.
A fatia de títulos prefixados
(com rendimento definido no
momento da emissão) ficou
estável passando de 27,21%
para 27,23%. O PAF prevê que
a parcela da Dívida Pública
Federal corrigida por esse indicador terminará o ano entre
24% e 28%.
O Tesouro tem lançado menos papéis prefixados, por causa
da turbulência no mercado financeiro nos últimos meses. Esses títulos têm demanda maior
em momento de estabilidade
econômica.
A fatia de títulos corrigidos
pela inflação na DPF caiu, passando de 31,8% para 31,55%. O
PAF prevê que os títulos vinculados à inflação encerrarão o
ano entre 27% e 31%.
Composto por antigos títulos

da dívida interna corrigidos em
dólar e pela dívida externa, o peso do câmbio na dívida pública
passou de 4,18% para 4,53%. A
dívida pública vinculada ao
câmbio está dentro dos limites
estabelecidos pelo PAF para o
fim de 2022, entre 3% e 7%.
DETENTORES
As instituições financeiras seguem como principais detentoras da Dívida Pública Federal interna, com 30,1% de participação no estoque. Os fundos de investimento, com 23,6%, e os fundos de pensão, com 23,2%, aparecem em seguida na lista de detentores da dívida.
Por causa da instabilidade no
mercado financeiro internacional, a participação dos não residentes (estrangeiros) caiu de
9,1% em maio para 8,9% em junho, num mês marcado pela
turbulência nos mercados externos. Esse é o menor nível desde
dezembro de 2009. Os demais
grupos somam 15% de participação, segundo os dados apurados no mês.
Por meio da dívida pública, o
governo pega dinheiro emprestado dos investidores para honrar compromissos financeiros.
Em troca, compromete-se a devolver os recursos depois de alguns anos, com alguma correção, que pode seguir a taxa Selic
(juros básicos da economia), a
inflação, o dólar ou ser prefixada
(definida com antecedência).

BANCO CENTRAL

Juros de crédito para empresas
e famílias aumentam em abril
As taxas de juros do crédito
para empresas e pessoas físicas
subiram em abril, de acordo
com dados divulgados ontem
pelo Banco Central (BC).
A taxa média de juros para
pessoas físicas e jurídicas subiu
0,8 ponto percentual em relação
a março, para 50,3% ao ano e
22,4% ao ano, respectivamente.
O rotativo do cartão de crédito é a taxa mais alta para as pessoas físicas: subiu 4,9 pontos
percentuais para 364% ao ano,
em abril. O rotativo é o crédito
tomado pelo consumidor quando paga menos que o valor integral da fatura do cartão. O crédito rotativo dura 30 dias. Após esse prazo, as instituições financeiras parcelam a dívida.
Na modalidade de parcelamento das compras pelo cartão
de crédito, os juros chegaram a
175,1% ao ano em abril, com aumento de 3,4 pontos percentuais.
O cheque especial ficou com
taxa média de 132,7% ao ano, alta de 4,9 pontos percentuais.
O crédito consignado (com
desconto em folha de pagamen-

to) apresentou alta de 0,5 ponto
percentual para 24,1% ao ano.
A única modalidade pesquisada pelo BC que registrou queda nos juros foi o crédito pessoal. A taxa chegou a 87% ao
ano, com redução de 1 ponto
percentual em relação a março.

ram 0,2 ponto percentual para
9,7% ao ano. A taxa cobrada das
empresas subiu 3,1 pontos percentuais para 14,6% ao ano.
A inadimplência no crédito
direcionado ficou estável para
empresas (1,1%) e pessoas físicas (1,5%).

INADIMPLÊNCIA
A inadimplência, considerados atrasos acima de 90 dias para
pessoas físicas, subiu 0,1 ponto
percentual, chegando a 5%. No
caso das empresas, ficou estável
em relação a março em 1,7%.
Todos os dados são do crédito livre, em que os bancos têm
autonomia para emprestar o dinheiro captado no mercado e
definir as taxas de juros cobradas dos clientes.

EMPRÉSTIMOS
O estoque de todos os empréstimos concedidos pelos
bancos ficou em R$ 4,8 trilhões
em abril, com alta de 0,8% em
relação a março e de 16,8% em
12 meses. Esse saldo do crédito
correspondeu a 53,7% de tudo o
que o país produz -o Produto Interno Bruto (PIB)- com redução
de 0,2 ponto percentual em relação a março e alta de 1,1 ponto
percentual, em 12 meses.
No relatório, o BC destaca que
o saldo das operações de crédito
com recursos livres às empresas
totalizou R$ 1,3 trilhão em abril,
com elevações de 1% no mês e de
16,8% em 12 meses. "Esse resultado evidenciou aceleração em
relação ao ocorrido no mês anterior, quando assinalou alta de

CRÉDITO DIRECIONADO
No caso do crédito direcionado (empréstimos com regras definidas pelo governo, destinados, basicamente, aos setores
habitacional, rural, de infraestrutura e ao microcrédito), os juros para as pessoas físicas subi-

15,7% na comparação interanual. Entre as principais modalidades de crédito que contribuíram para o desempenho do segmento de pessoas jurídicas no
mês, destacaram-se as operações de adiantamento de contratos de câmbio (ACC), 8,3%, capital de giro com prazo superior a
365 dias, 1,8%, e os financiamentos à exportações, 1,8%".
No caso do crédito livre às famílias, o saldo chegou a R$ 1,6
trilhão em abril, com aumento
de 1,8% no mês e de 25,6% na
comparação com o mesmo período do ano anterior. "Por modalidades, destacou-se a expansão na carteira de crédito pessoal
consignado para aposentados e
pensionistas do INSS, 5,2%, impulsionada pelo aumento recente da margem de consignação
[de 35% para 40%]", diz o BC.
A autarquia destaca ainda o
aumento das "carteiras de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público,
1,1%, crédito pessoal não consignado, 1,4%, e de cartão de
crédito total, 2%".

Nota
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PERDE 3,7%
DA RECEITA LIQUIDA DE VENDAS
No primeiro semestre deste ano, a indústria brasileira de
máquinas e equipamentos acumulou queda de 3,7% na receita
líquida de vendas, na comparação com o mesmo período do ano
passado. Segundo dados divulgados ontem pela Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), a
receita líquida total do setor no semestre somou R$ 150,6

bilhões. A receita interna somou R$ 121,2 bilhões, queda de
4,8% em relação ao mesmo período de 2021, enquanto o
consumo aparente ficou em R$ 187,5 bilhões, o que representou
uma queda de 7,3% na mesma comparação. Por outro lado, as
exportações cresceram 29,2% no semestre, totalizando cerca de
US$ 5,6 bilhões. As importações também cresceram, com
aumento de 10,7% ante o primeiro semestre do ano passado,
somando US$ 11,6 bilhões. Outro indicador que apresentou alta
no período foi o de empregos.
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Petrobras aprova nova diretriz de preços
CRISTINA INDIO DO
BRASIL/ABRASIL

O

Conselho de Administração da Petrobras aprovou, em
reunião realizada ontem, a Diretriz de Formação de Preços no
Mercado Interno a ser aplicada
aos derivados de petróleo e gás
natural, comercializados no
mercado interno, incluindo o
próprio Conselho de Administração e o Conselho Fiscal na supervisão da execução das políticas de preço da petroleira.
A diretriz incorpora uma camada adicional de supervisão
da execução das políticas de
preço pelo Conselho de Administração e Conselho Fiscal, a
partir do reporte trimestral da
Diretoria Executiva, "formalizando prática já existente".
A diretriz, no entanto, não vai
alterar a política de equilíbrio de
preços da empresa com os mercados nacionais e internacionais. “Vale destacar que a referida aprovação não implica em
mudança das atuais políticas de
preço no mercado interno, alinhadas aos preços internacionais, e tampouco no Estatuto
Social da companhia”, informou
a estatal.
“Na execução das Políticas de
Preços, buscando maximizar a
geração de valor para Companhia, a Diretoria Executiva, ou
alçada por ela delegada, deverá
acompanhar a evolução do mercado brasileiro de derivados de
petróleo (considerando, por

exemplo, o efeito da venda de
ativos de refino), dos produtos
substitutos e a atuação dos importadores, tendo como principal balizador de preço competitivo o equilíbrio dos preços da
Petrobras com os mercados nacional e internacional e observando também a participação
de mercado necessária para a
otimização de seus ativos, bem
como a preservação de um ambiente competitivo salutar, nos
termos da Legislação em vigor”,
explicou a Petrobras.
Embora acrescente os conselhos de Administração e Fiscal, a
diretriz reiterou a competência
da Diretoria Executiva na execução das políticas de preço, para
“preservar e priorizar o resultado econômico da companhia,
na direção de maximizar a sua
geração de valor”.
“Os procedimentos relacionados à execução da política de
preço, tais como, a periodicidade dos ajustes dos preços dos
produtos, os percentuais e valores de tais ajustes, a conveniência e oportunidade em relação à
decisão dos ajustes dos preços
permanecem sob a competência da Diretoria Executiva”, observou.
Ainda de acordo com a diretriz, “a Diretoria Executiva deverá reportar trimestralmente ao
Conselho de Administração e ao
Conselho Fiscal a evolução dos
preços praticados no mercado
nacional para diesel, gasolina e
GLP, bem como da participação
da Petrobras nestes mercados”.

FGV

Confiança da indústria
cai depois de três altas
VITOR ABDALA/ABRASIL
O Índice de Confiança da
Indústria (ICI), da Fundação
Getulio Vargas (FGV), recuou
1,7 ponto na passagem de junho para julho deste ano, depois de três altas consecutivas.
Com o resultado, o indicador
chegou a 99,5 pontos, em uma
escala de zero a 200 pontos.
Na média móvel trimestral,
o indicador ainda apresenta
alta: 0,7 ponto. Em julho, 11
dos 19 segmentos industriais
pesquisados pela FGV tiveram
queda na confiança.
O principal recuo foi obser-

vado no Índice de Expectativas, que mede a confiança do
empresariado da indústria
brasileira em relação ao futuro
e que perdeu 2,6 pontos, atingindo 97,6 pontos.
O Índice da Situação Atual,
que mede a percepção sobre o
presente, também recuou, mas
de forma mais moderada, perdendo 0,9 ponto e chegando a
101,4 pontos.
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria aumentou 0,9 ponto percentual em julho e atingiu
82,3%, o maior nível desde
março de 2014.

Febraban deve assinar
manifesto pró-democracia
A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) afirmou em
comunicado divulgado ontem
que vai assinar um manifesto organizado por entidades da sociedade civil em defesa da democracia. "A Federação Brasileira
de Bancos (Febraban), no âmbito de sua governança interna,
por maioria, deliberou por subscrever documento encaminhado à entidade pela Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), intitulado 'Em Defesa
da Democracia e da Justiça'",
afirmou a entidade, em nota.
Na terça-feira passada, a
Fiesp confirmou à Folha de
S.Paulo sua participação em um
manifesto, que será publicado
no dia 11 de agosto, e também
que irá participar de um evento
na Faculdade de Direito da USP
no mesmo dia, em ato em defesa
da democracia.
Na esteira de um outro manifesto, publicado nesta terça-feira, em que banqueiros, empresários, economistas, juristas e
outros representantes da sociedade civil defendem o sistema
democrático e o processo eleitoral, um segundo texto, feito por
entidades, sindicatos e associações empresariais, também está
sendo preparado. As entidades
ainda estão colhendo assinatu-

ras no documento, que terá como signatárias organizações da
sociedade civil. Dois eventos
com esse objetivo estão programados para 11 de agosto, na Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), em São
Paulo, com a leitura dos diferentes manifestos.
Um deles deve reunir empresários e representantes da sociedade, às 10h, no Salão Nobre,
quando será lido o manifesto das
entidades empresariais e associações. No outro, às 11h30, será
feita a leitura da nova edição do
manifesto "Carta aos Brasileiros"
no pátio da faculdade.
No documento organizado
pela faculdade, empresários,
banqueiros, juristas e outros representantes da sociedade reafirmam a confiança no sistema
eleitoral, em meio à escalada dos
ataques feito pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL).
Entre os signatários, estão Arminio Fraga, economista e expresidente do Banco Central,
Candido Botelho Bracher, expresidente do Itaú, Claudio Haddad, ex-presidente do Insper, José Guimarães Monforte, ex-presidente do Conselho de Administração do BB, e José Olympio
Pereira, ex-presidente do Credit
Suisse no Brasil.
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Direito &

Justiça
Proteção dos Skins
no Metaverso

U

suários e jogadores de games virtuais já estão familiarizados com os famosos skins.
Aqueles produtos, bens intangíveis, que podem
ser adquiridos no ambiente virtual para incrementar e ornamentar os avatares, tais como roupas, sapatos, acessórios, entre outros.
A comercialização de skins nos games movimenta, aproximadamente, US$ 10 bilhões por
ano, de acordo com dados da Globe Commerce.com e cresce exponencialmente a cada dia.
De olho nessa nova era, as grandes marcas já
começam a lançar seus produtos e coleções no
Metaverso em forma de skins. Um exemplo é a
Nike que anunciou inclusive a compra da TFKT,
uma empresa de ponta no desenvolvimento e
produção de criações digitais.
Assim como ocorre na vida real, com os artigos
de luxo e objetos de desejo, na Web 3.0 o usuário
começa a se identificar e diferenciar por seus
skins.
Como todo ativo em valorização e considerando o ambiente novo do Metaverso, passou-se a
discutir os mecanismos de proteção a ele aplicáveis.
Os skins são protegidos pela Lei de Direitos
Autorais 9610/98, que prevê :“Art. 7º São obras
intelectuais protegidas as criações do espírito,
expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido
ou que se invente no futuro, ...
A proteção à marca e ao desenho preconizadas pela Lei de Propriedade Intelectual também
são aplicadas aos skins e devem ser respeitados
pelos usuários.
Porém, não obstante esses ordenamentos possam e devem ser aplicados por quem busca a
proteção, não podemos esquecer que o Metaverso é um ambiente universal que carece de legislação própria e comum. Desta forma, começaram a surgir os primeiros conflitos envolvendo a
proteção dessas criações virtuais.
No final de 2021 foi lançada a Metabirkin e todos entenderam que se tratava da entrada na
Web 3.0 da lendária e cobiçada bolsa da grife
Hermes. A questão é que Metabirkin não foi lançada pela Hermes, o que levou a marca a iniciar
uma das primeiras disputas nesse universo.
O uso indevido de skins também já foi debate
Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) que puniu a
Meta gaming por uso indevido de skins. É só o
início de uma nova era que por certo renderá discussões e debates, mas não resta dúvida de que
aquele que investir em proteção sairá a frente.
Mariana Valverde
Professora e advogada especializada em propriedade
intelectual, sócia de Moreau Valverde Advogados

CÂMARA MUNICIPAL

Mostra convida público
a descobrir Santa Cruz
A casa de veraneio da família imperial, o antigo cais imperial da Baía de Sepetiba, o
complexo arquitetônico da Escola Mixta Dom João e as ruínas da casa do último vice-rei
do Brasil são alguns dos legados deste período da história
brasileira que podem ser visitados em Santa Cruz, bairro da
zona oeste do Rio de Janeiro,
reconhecido como bairro imperial neste ano.
A conquista do título está
sendo comemorada com a exposição Santa Cruz: Um Bairro
Imperial no Bicentenário da
Independência do Brasil, inaugurada nesta semana no saguão do Palácio Pedro Ernesto,
sede da Câmara de Vereadores
do Rio de Janeiro.
Organizada pelo movimento Descubra Santa Cruz RJ, em
parceria com o Núcleo de
Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz e o Santa
Cruz Shopping, a exposição fica em cartaz até 16 de agosto.
A entrada é gratuita, e o público poderá ver 16 lâminas com
fotografias e informações sobre a importância do bairro
para a cidade.

Sa nt a C ruz é o seg u ndo
bairro reconhecido como imperial na cidade. O primeiro
foi São Cristóvão, reconhecido em 2007. Segundo o projeto Descubra Santa Cruz,
depois do reconhecimento,
São Cristóvão recebeu várias
melhorias voltadas para o turismo local, com benefícios
inclusive no transporte público.
Inspirada por São Cristóvão, Andressa Lobo criou o
Descubra Santa Cruz com o
objetivo de levar à Câmara dos
Vereadores o pleito de também reconhecer este bairro
como imperial.
“É muito bom ocupar a Casa do Povo, que agora recebe a
nossa história e vai reproduzila aos visitantes que frequentam o centro do Rio. Através da
exposição, eles vão poder conhecer um pouco mais nosso
bairro e descobrir que a história do Rio de Janeiro não está
restrita ao centro ou à zona sul.
Na zona oeste, temos também
muita história para contar”,
disse, em nota, Andressa, que
foi homenageada na inauguração da exposição.

Cesar Maia é oficializado
vice na chapa com Freixo
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

O

ex-prefeito do Rio
Cesar Maia (PSDB)
afirmou ontem que
vai defender o que o deputado
federal Marcelo Freixo (PSB) defender mesmo que não concorde com ele em um eventual governo estadual. Maia foi oficializado como candidato a vice-governador do Rio de Janeiro na
chapa encabeçada por Freixo.
"Quando há um governador e
um vice, o poder mais alto se levanta. Portanto, o Freixo pode
contar comigo com todas as circunstâncias."
"O que ele defender, vou defender, mesmo que não concorde. É fundamental que essa
aliança seja permanente, orgânica e que não seja lavada por

fissuras", emendou.
A união de Freixo e Maia é
comparada à aproximação do
ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) com o ex-governador paulista Geraldo Alckmin
(PSB) na disputa presidencial.
O objetivo é reforçar a guinada do deputado ao centro. Freixo
tenta se desfazer da imagem de
radical da esquerda, associada a
sua trajetória no PSOL. Lula também acena para o centro ao fazer
a dobradinha com Alckmin.
No passado, Maia foi alvo de
críticas de Freixo pelo crescimento das milícias no Rio.
A aproximação dos dois também é vista como uma resposta
a contestações sobre a inexperiência do deputado no Executivo. A bagagem do ex-prefeito
funcionaria como uma espécie

de escudo contra ataques de adversários.
"Nós não poderíamos neste
momento apenas fazer uma
aliança com a esquerda. Essa
aliança precisaria ser democrática, uma aliança ampla", disse
Freixo nesta quarta-feira.
A candidatura dele, porém,
ainda enfrenta um impasse
com o PT no Rio de Janeiro. O
motivo é o lançamento pelo
PSB da candidatura do deputado federal Alessandro Molon
para o Senado.
Petistas argumentam que o
partido descumpriu um acordo
ao anunciar o nome de Molon.
Segundo esse acordo, o PT
apoiaria Freixo e, em troca, indicaria o candidato ao Senado.
O escolhido do PT é o presidente da Alerj (Assembleia Le-

gislativa do Rio de Janeiro), André Ceciliano. Com a criação do
impasse, petistas ameaçaram
retirar o apoio a Freixo nos últimos dias.
O PT adiou para a semana
que vem debate sobre a montagem de palanque no Rio de Janeiro à espera de uma decisão
do PSB estadual.
O presidente nacional do
PSB, Carlos Siqueira, desembarcou nesta quarta no estado e
participou do evento com Freixo
e Maia.
Ao ser questionado se teria
pedido a derrubada da candidatura de Molon, Siqueira se esquivou. Disse que o assunto está
sendo debatido internamente e
que espera encontrar uma solução. Ele ainda destacou a aliança nacional entre PT e PSB.

ACIDENTE

Morre motorista vítima de
explosão ao abastecer com GNV
Mário Magalhães da Penha,
67, vítima de uma explosão em
um posto de combustível, morreu na madrugada de ontem no
Rio de Janeiro. Ele estava hospitalizado em estado grave desde o
ocorrido, terça-feira, quando deu
entrada com diversas fraturas. A
informação foi confirmada pela
Secretaria Municipal da Saúde.
Em imagens registradas pelas
câmeras de segurança do estabelecimento, é possível ver Mário

da Penha ao lado da mulher do
lado de fora do veículo, na parte
da frente -onde o GNV era abastecido. Em um determinado momento, Mário da Penha vai para a
parte de trás do carro, abre o porta-malas e acontece a explosão.
O homem é arremessado
com tanta força que sofreu fraturas expostas em diversos
membros do corpo. Ele foi levado para o Hospital Municipal
Salgado Filho, no Méier, na

mesma região, com quadro de
saúde gravíssimo. Ele passou
por cirurgias na terça-feira passada, mas morreu ontem. Por
conta da explosão, o teto do posto desabou e os destroços caíram por cima do casal.
CILINDRO ENFERRUJADO
Um funcionário do posto,
que pediu para não ser identificado, disse ao UOL que o cilindro de gás do carro estava enfer-

BAIXADA

REABASTECIMENTO

Cirurgião preso por cárcere
privado assumiu risco de matar
MARIANA MOREIRA/FOLHAPRESS
O cirurgião plástico equatoriano Bolívar Guerrero Silva,
preso sob suspeita de manter
em cárcere privado uma paciente em Duque de Caxias (RJ), assumiu risco de matá-la, segundo
o Ministério Público do Rio de
Janeiro. O órgão obteve a prorrogação, por mais 25 dias, da
prisão temporária do médico.
Pelo menos 25 mulheres procuraram a Deam (Delegacia de
Atendimento à Mulher) para denunciar Silva por erro médico. Ele
está preso desde 18 de julho. A reportagem tentou ouvir o advogado de defesa dele, Darlan Renato,
sobre os apontamentos da Promotoria, mas não houve resposta.
A Promotoria classificou a
ação do médico como irresponsável e declarou que a prática de
atendimento tinha como finalidade ganhos financeiros em detrimento da saúde dos pacien-

rujado. "Aqui nunca aconteceu
isso, foi a primeira vez. Nós fazemos treinamento. Precisa entender o que aconteceu, mas o
cilindro dele estava bem enferrujado".
No início da tarde de terça-feira, policiais civis estiveram no
posto de gasolina, que foi interditado, para realizar uma perícia.
Os agentes fotografaram o carro
e recolheram o cilindro do veículo que está sendo analisado.

tes. Mulheres ouvidas pela reportagem relatam terem ficado
deformadas e com sequelas
após terem sido operadas pelo
médico.
"O atuar doloso do indiciado
e a irresponsabilidade completa, a vilania, a torpeza de motivo
para a prática do delito, a ganância, o objetivo de ganhos financeiros em detrimento da
saúde da vítima, submetida a cirurgias sucessivas, inclusive para fins estéticos, que jamais poderiam ter sido levadas a efeito",
afirmou a promotora Cláudia
Portocarrer.
O inquérito policial foi inicialmente instaurado para apuração de lesão corporal de natureza grave contra Daiana Chaves Cavalcanti, além de associação criminosa e cárcere privado.
Ela ficou internada por complicações de um procedimento
estético no abdômen e disse que
foi impedida de sair do hospital.

A defesa do cirurgião afirma que
não houve cárcere privado e que
a paciente se recusou a assinar
um termo de responsabilidade
para ser liberada.
Ao receber os autos do inquérito, a promotora entendeu que,
diferentemente do indiciamento feito pela polícia, existem evidências de que o cirurgião teria
assumido o risco de matar a vítima, o que pode caracterizar homicídio tentado. O processo foi
encaminhado ao Tribunal do
Júri de Duque de Caxias.
O pedido de prorrogação da
prisão foi deferido pela 4ª Vara
Criminal da Comarca de Duque
de Caxias e os autos encaminhados à Deam de Caxias para a
conclusão das investigações e o
oferecimento da denúncia.

Angra 2 volta
a operar
após parada
em junho
A Usina Nuclear Angra 2 já
voltou a operar, depois de ser
interrompida para reabastecimento no dia 12 de junho.
A usina foi sincronizada ao
Sistema Interligado Nacional
(SIN) na última terça-feira.
A Eletronuclear, empresa
responsável pela operação e
construção de usinas termonucleares no Brasil, informou ontem que a usina foi
sincronizada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) na
terça-feira, às 22h57.
Durante o período de paralisação, além da troca de
um terço do combustível, foram realizadas usina manutenções, testes e inspeções.
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General do STM diz que Forças
têm que ficar fora de eleições
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

E

m seu último dia como
presidente do STM (Superior Tribunal Militar),
o general de Exército Luís Carlos Gomes Mattos afirmou ontem que a condução das eleições é de responsabilidade da
Justiça Eleitoral, e não das Forças Armadas.
"A Justiça Eleitoral é responsável pelo funcionamento real
daquilo (eleições). Nossa missão é diferente. Não temos que
nos envolver em nada. Nós temos que garantir que o processo
seja legítimo, essa é a missão das
Forças Armadas", afirmou a jornalistas após a sua cerimônia de
despedida, na sede do STM.

FALAS

DE

GUILHERME SETO/FOLHAPRESS
"Nós vamos atuar dentro daquilo que está previsto para garantir que o processo seja legítimo e ao final tenha o respaldo
popular", afirmou.
Mattos deixa o tribunal devido à sua aposentadoria compulsória ao completar 75 anos, idade máxima para ocupar o cargo.
Ele também entra para a reserva
do Exército.
Em seu lugar assumirá a presidência do STM o general de
Exército Lúcio Mário de Barros
Góes.
Na cerimônia de despedida,
estavam presentes o ex-ministro-chefe da Casa Civil Walter
Braga Netto, que será o candidato a vice na chapa do presidente
Jair Bolsonaro (PL) à reeleição, e

também o ministro Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Ambos
são generais da reserva.
O general Mattos ingressou
no STM em outubro de 2011 e se
tornou presidente da Corte março de 2021.
Desde o começo do ano, militares e o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) entraram em
uma crise, atiçada por manifestações golpistas de Bolsonaro,
que, sem provas, pôs em dúvida a segurança das urnas eletrônicas.
Em maio, a corte eleitoral
rejeitou sugestões dos militares
para alterar o processo eleitoral deste ano. Na negativa, os
técnicos do TSE disseram que

os militares confundiram conceitos e erraram cálculos ao
apontar risco de inconformidade em testes de integridade das
urnas.
Na crise com o TSE no começo do ano, o ministro da Defesa,
Paulo Sérgio Nogueira, demorou um mês para responder ao
órgão. Em ofício, ele disse que
os militares se sentiam desprestigiados pela corte na discussão
sobre transparência do sistema
eleitoral.
"Até o momento, reitero, as
Forças Armadas não se sentem
devidamente prestigiadas por
atenderem ao honroso convite
do TSE para integrar a CTE (Comissão de Transparência das
Eleições)", escreveu.

BOLSONARO

Arthur Lira quebra silêncio
e defende sistema eleitoral
MARIANNA HOLANDA,
MATHEUS TEIXEIRA E
RANIER BRAGON/FOLHAPRESS
O presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (PP-AL),
rompeu o silêncio de 9 dias sobre as mais recentes declarações
golpistas de Jair Bolsonaro (PL)
e disse confiar no sistema eleitoral brasileiro.
A declaração foi dada ao lado
de Bolsonaro, durante a convenção nacional do PP que declarou apoio à sua reeleição.
O chefe do Executivo se reuniu, na semana passada, com

MINISTRO

embaixadores estrangeiros para
questionar a legitimidade das
urnas eletrônicas.
"A Câmara dos Deputados fala quando é necessário falar,
não quando querem obrigá-la a
falar”, disse Lira.
Enquanto o parlamentar
discursava, uma mulher na
plateia gritava "urnas auditáveis". A convenção ocorreu no
auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, e estava
lotado de parlamentares e
apoiadores.
Políticos, empresários e representantes da sociedade civil

se manifestaram contra as declarações de Bolsonaro. A Febraban (Federação Brasileira
de Bancos), por exemplo, foi a
mais recente a anunciar que
vai assinar um manifesto organizado por entidades da sociedade civil em defesa da democracia.
Mas Lira, aliado do Planalto,
não havia dado nenhuma declaração até ontem à tarde. Ele vinha sendo cobrado a sair em defesa do sistema eleitoral.
Na segunda-feira, Bolsonaro
convidou dezenas de embaixadores estrangeiros no Palácio da

Alvorada para repetir teorias da
conspiração sobre urnas eletrônicas, desacreditar o sistema
eleitoral, promover novas ameaças golpistas e atacar ministros
do STF (Supremo Tribunal Federal).
O chefe do Executivo concentrou suas críticas nos ministros
Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso.
Fachin é o atual presidente
do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Barroso presidiu a corte
eleitoral, e Moraes deve comandar o tribunal durante as
eleições.

DA SAÚDE

Queiroga quer matar com vermífugo
quem defende liberação de drogas
THAÍSA OLIVEIRA/FOLHAPRESS
O ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, chamou ontem as
pessoas que defendem a liberação das drogas de "vermes" e sugeriu um vermífugo contra elas
porque "talvez mate essa gente".
"O Arnaldo (Correia de Medeiros, secretário do ministério)
falou que o uso de drogas é uma
das causas mais prevalentes da
hepatite C. Nós somos contra o
uso de drogas, embora haja pessoas que estão defendendo isso:
liberação das drogas. Para esses
vermes, nitazoxanida. Talvez

mate essa gente", afirmou.
A declaração ocorreu durante o lançamento da campanha
nacional de combate às hepatites virais, em Brasília.
A nitazoxanida é um antiparasitário conhecido também pelo nome comercial, Annita. O
vermífugo fazia parte do chamado kit Covid –conjunto de substâncias sem eficácia contra o coronavírus (que é um vírus, e não
um verme) e defendido pelo governo Bolsonaro.
Há duas semanas, a cantora
Anitta pediu ao ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a

legalização da maconha em um
eventual novo governo. A artista
declarou apoio ao petista para
derrotar o presidente Jair Bolsonaro (PL).
Durante o evento de ontem,
Queiroga também rebateu as
críticas pela atuação do ministério no combate à varíola dos macacos (monkeypox) e à Covid-19
e, em tom de campanha, citou
trechos da Bíblia.
"Quer dizer que há três meses
começamos a nos preparar para
essa questão da monkeypox? E
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará", disse, ressal-

tando que quatro laboratórios
públicos fazem o diagnóstico da
varíola dos macacos.
Na terça-feira passada, a líder
técnica para varíola dos macacos da OMS (Organização Mundial da Saúde), Rosamund Lewis, disse em entrevista coletiva
que "a situação do Brasil (para a
doença) é preocupante".
Também na terça-feira, o presidente do Conass (Conselho Nacional de Secretários da Saúde),
Nésio Fernandes, afirmou que a
resposta do país à nova doença é
"protocolar" e pode ser "insuficiente" nos próximos meses.

ELEIÇÕES

Tebet é confirmada candidata do MDB
sob boicote de lulistas e sem o vice
A senadora Simone Tebet
(MS) foi confirmada ontem pelo
MDB como candidata à Presidência da República com boicote
de estados como Alagoas e Paraíba, que apoiam o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e
sem definição sobre o vice a ser
indicado pela federação PSDBCidadania.
A senadora recebeu 262 votos
sim e 9 votos contrários dos 182
votantes –cada um pode ter mais
de um voto. Mais cedo, o nome
de Tebet foi aprovado por unanimidade pelos 19 votantes da federação PSDB-Cidadania. Ela foi
apontada candidata única de
MDB, PSDB e Cidadania em 18
de maio, mas precisava ter o nome chancelado nas convenções
nacionais.

Movimentos sociais
mudam atos de rua
para 11 de agosto

A convenção foi marcada por
críticas de membros do partido
alinhados ao presidente nacional,
Baleia Rossi (SP), contra a ala que
abriu divergência em relação ao
nome de Simone Tebet e buscou
minar a candidatura da senadora.
Ninguém se manifestou contra
Tebet no evento.
Prefeito de São Paulo, Ricardo
Nunes declarou apoio "total e irrestrito" a Tebet e, sem citar nomes, criticou os que tentam usar o
partido para atingir interesses regionais.
Carlos Marun, ex-ministro do
governo Michel Temer, reconheceu que o partido não estava unido e apelou aos colegas que se
opõem à senadora para se unirem
em torno do nome dela já no primeiro turno. "Infelizmente com-

panheiros nossos estão tomando
(agora) a decisão que deveriam
tomar daqui a dois meses", afirmou, em referência a um eventual segundo turno entre Lula e o
presidente Jair Bolsonaro (PL).
Marun se referia à ofensiva da
ala emedebista que apoia Lula e
que tentou adiar a convenção que
escolheu Tebet. Na segunda-feira
passada, filiado ao MDB de Alagoas protocolou junto ao TSE
(Tribunal Superior Eleitoral) ação
para cancelar a convenção do
MDB nacional.
Hugo Wanderley Caju, que foi
candidato a prefeito de Cacimbinhas (AL) em 2020, argumenta
que o formato da reunião, por
meio do aplicativo Zoom, viola o
sigilo do voto. Segundo o MDB,
não havia possibilidade de isso

ocorrer porque o link da reunião
em que discursaram emedebistas
históricos foi diferente do link utilizado pelos filiados para votar. O
TSE negou o pedido para cancelar
a convenção.
Alagoas, com nove votantes, e
Paraíba, com três, foram os únicos estados em que ninguém participou da convenção.
Durante o evento, senadores
da ala lulista como Renan Calheiros (AL), Eduardo Braga (AM) e
Marcelo Castro (PI) pressionaram
colegas contrários à candidatura
de Tebet a não participarem da
convenção.
"É uma forma de demonstrar
contrariedade com a manutenção da data e do sistema zoom
[por meio do qual foi realizada a
convenção", explicou Calheiros.

Os movimentos sociais de
esquerda que organizaram
atos nacionais contra Jair Bolsonaro (PL) nos últimos anos
decidiram passar para 11 de
agosto a retomada das manifestações de rua. Inicialmente,
a data era 6 de agosto.
A mudança foi feita para
coincidir com a data de divulgação de manifestos contra
ataques que Bolsonaro tem
feito às urnas eletrônicas e ao
sistema eleitoral.
A segunda data de mobilizações nacionais de rua, 10 de
setembro, foi mantida.
A Campanha Fora, Bolsonaro é composta por frentes
como a Povo sem Medo, a Brasil Popular e a Coalizão Negra
por Direitos, que reúnem centenas de entidades, entre elas
MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), MST
(Movimento dos Trabalhadores Sem Terra), UNE (União
Nacional dos Estudantes),
CMP (Central de Movimentos
Populares) e Uneafro Brasil.
Partidos de esquerda como
PT, PSOL e PCdoB também integram a campanha.
O mote dos atos não será
mais o impeachment do presidente, mas sim a defesa da democracia e das eleições livres,
contra a violência política.

"É preciso forte reação popular contra a tentativa de golpe, por eleições livres e democráticas", diz Raimundo Bomfim, coordenador da CMP
(Central de Movimentos Populares) e um dos líderes das
marchas.
A resistência aos ataques de
Bolsonaro ao sistema eleitoral
ganhou corpo em dois manifestos que serão lidos em cerimônias marcadas para 11 de
agosto, na Faculdade de Direito da USP (Universidade de
São Paulo), no centro da capital paulista.
O primeiro deles, cujo conteúdo e as assinaturas foram
publicados no site da instituição na terça-feira passada,
surgiu espontaneamente por
iniciativa de ex-alunos do largo de São Francisco e remete à
famosa Carta aos Brasileiros
de 1977.
Já o outro manifesto é fruto
de uma articulação de entidades empresariais, sendo a
principal delas a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo), e também deve
ser endossado por outras organizações da sociedade civil.
Este segundo documento
agora tem previsão de ser publicado nos principais jornais
do país no dia 11 de agosto, e
seu conteúdo ainda está sendo
revisado.

EDUCAÇÃO

Presidente do Inep
pede demissão
PAULO SALDAÑA/FOLHAPRESS
O ministro da Educação,
Victor Godoy, anunciou ontem
a quinta troca no comando do
órgão responsável pelo Enem
durante o governo Jair Bolsonaro (PL). Danilo Dupas Ribeiro pediu demissão, segundo
publicação do ministro.
Dupas estava no cargo desde fevereiro de 2021, e havia
sido levado ao cargo pelo exministro Milton Ribeiro, de
quem é próximo. Nas redes
sociais, Godoy afirmou que a
saída de Danilo Dupas ocorreu por "motivos pessoais e a
pedido".
Além de organizar o Enem,
o Inep (Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais) é responsável pelas avaliações federais da educação
básica e ensino superior, entre
outras funções. Quem assume
a presidência é Carlos Eduardo
Moreno Sampaio, um dos servidores mais experientes da
autarquia e que respondia pela
diretoria de Estatísticas Educacionais.
Moreno será o novo presidente do Inep a partir de 1º de
agosto. Ele é servidor de carreira há quase 40 anos, e tem profundo conhecimento das estatísticas educacionais produzidas pelo órgão.
A gestão de Dupas Ribeiro
foi marcada por uma avalanche de críticas internas sobre
sua conduta à frente do órgão.
No ano passado, houve debandada de servidores de cargos
de chefia sob acusações de
"fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima
do Inep".
Também houve denúncias
de assédio moral contra servidores. Além disso, a gestão de
Dupas Ribeiro esteve envolvida em movimentações para interferir ideologicamente no
conteúdo do Enem.
No meio do ano passado, o
jornal Folha de S.Paulo revelou que o Inep tinha pronta
uma minuta de uma portaria
para estabelecer uma espécie
de um tribunal ideológico no
exame, com a criação de uma
nova instância de análise dos
itens das avaliações da educação básica. O documento fala

em não permitir "questões
subjetivas" e atenção a "valores morais".
Antes de Dupas, foram nomeados para o cargo no atual
governo Alexandre Lopes,
Marcus Vinícius Rodrigues e
Elmer Vicenzi. Já Maria Inês
Fini, que ocupava o cargo desde o governo Temer, foi exonerada no começo de janeiro
de 2019.
Sob o governo Bolsonaro, o
Ministério da Educação passou por uma sucessão de turbulências, com troca de ministros, polêmicas públicas e casos de corrupção. O ex-ministro Milton Ribeiro chegou a ser
preso no âmbito das denúncias de um balcão de negócios
na pasta.
Antes de assumir o Inep,
Danilo Dupas foi de uma secretaria do MEC e esteve envolvido em um movimento
de Milton Ribeiro para atuar
em benefício de uma instituição privada e presbiteriana
que teria fraudado uma avaliação federal.
Integrantes do governo relataram à reportagem preocupação com a proximidade
do Enem, marcado para novembro. A realização da prova é cercada de grande complexidade.
Mas a indicação de Moreno
foi comemorada por servidores do instituto já nesta quarta.
Tanto pelo fim da gestão de
Dupas, amplamente reprovada pela equipe técnica (até
processos básicos de renovação de contratos atrasaram sob
sua gestão), quanto pela escolha do novo presidente.
Moreno é o primeiro presidente do Inep no governo Bolsonaro ligado ao tema. Todos
os outros gestores escolhidos
pelo governo Bolsonaro não
eram da área de avaliação e até
mesmo de educação, como
nos casos de Alexandre Lopes
e Elmer Vicenzi -este último é
policial.
O novo presidente foi
aplaudido pelos corredores do
Inep e também em um breve
encontro no auditório do órgão. Dupas Ribeiro teria proibido, entretanto, que Moreno
reunisse as equipes enquanto
a nomeação não se concretiza.
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Polícia de SP apreende
cocaína colorida que
escapa de cão farejador
ROGÉRIO
PAGNAN/FOLHAPRESS
O investigador colocou no
saquinho do teste colorimétrico
uma pequena porção da substância que jurava ser cocaína.
Depois de adicionar e chacoalhar o reagente, o material não
ficou azul como esperado, mas
com um estranho marrom escuro. "Deu zoado", admitiu o
policial, conforme ficou registrado em vídeo.
Somente com testes mais
complexos, realizados posteriormente pelo Instituto de Criminalista de São Paulo, foi confirmado que o investigador estava certo e que, na verdade, havia apreendido uma cocaína colorida que consegue escapar de
testes rápidos e até de cães farejadores, segundo a polícia.
A apreensão da droga ocorreu na semana passada com
uma mulher de 45 anos de origem filipina. Ela vinha sendo
monitorada havia dois meses e,
segundo a polícia, era ao menos
a terceira vez que retornava ao
Brasil. Em solo brasileiro, conforme investigação, sempre fazia um "bate-volta" de ônibus
entre São Paulo e Campo Grande (MS), trazendo na volta falsos pacotes com alimentos.
Quando foi presa, em um
hotel na região central de São
Paulo, com ela foram encontrados 35 quilos de cocaína nas cores marrom, vermelha e amarela, dissimulados em embalagens de achocolatado, suco de
maçã em pó e maca peruana.
Ela foi presa em flagrante por
tráfico de drogas.
"(É algo) Raríssimo. Eles colocam substâncias químicas
que mitigam os odores da droga, impossibilitando, muitas vezes, que o cão farejador detecte
a existência daquela cocaína. O
narcoteste também dá (falso)
negativo por conta dessas substâncias que são colocadas, que
dissimulam a droga", disse o delegado Fernando Santiago, chefe da equipe responsável pela
apreensão.
Ainda segundo o policial,
não se trata de uma droga nova
no mercado, mas, sim, de uma
artimanha utilizada pelos criminosos para tentar burlar a
fiscalização policial. "Essa cocaína não ia ser servida ao consumidor final assim. Ela passa
por um processo de limpeza e
volta a apresentar o estado
branco. O colorido dela é só para dissimular no transporte",
afirmou o delegado.
Aos policiais, a mulher disse
que pegou a mala com um desconhecido em Campo Grande
e que receberia instruções ao

desembarcar em São Paulo, sobre qual seria o destino final
daquela viagem. Não há no boletim de ocorrências informação de quanto ela receberia pelo serviço.
Santiago disse que a cada
cem apreensões feitas pelo Denarc (narcóticos) menos de 1%
se refere a cocaína colorida. "É
muito raro porque não é todo
mundo que consegue processar
cocaína dessa maneira. Há um
risco muito grande de se perder
a cocaína, de estragar a droga.
Porque precisa de um knowhow para fazer isso, por isso
acreditamos que seja uma cocaína colombiana. Normalmente, quando você dissimula
cocaína assim, é para passar em
aeroporto", finaliza ele.
De acordo com o jornalista
Allan de Abreu, autor do livro
"Cocaína - A Rota Caipira", entre as drogas coloridas, a mais
comum é aquela conhecida como "cocaína negra", já apreendida pela polícia em algumas
partes do país. "São muito raras
ainda. O mais comum é a pasta
base da coca, que vem na cor
branca, ou ligeiramente amarelada", afirmou.
O perito criminal Luciano
Arantes, especialista em desenvolvimento de métodos para
detecção de substâncias controladas, diz que os testes colorimétricos foram desenvolvidos
para obtenção de informação
preliminar, mas até em casos
positivos é necessária a confirmação da substância em laboratórios.
Arantes afirma, ainda, que
profissionais que utilizam os
testes rápidos baseados na tecnologia da mudança da cor de
reagentes devem evitar utilizálos em materiais coloridos porque corantes podem alterar a
coloração do resultado e, assim,
indicar um falso negativo.
"Quando houver a suspeita
da presença de cocaína em materiais coloridos, outras técnicas
devem ser utilizadas. Elas estão
disponíveis nos laboratórios forenses, mas nem sempre estarão à disposição dos profissionais da ponta, que trabalham
'em campo', fora do laboratório", afirmou ele.
Além disso, o perito disse
que os policiais que realizam os
testes precisam fazer treinamento para isso porque os testes colorimétricos são extremamente sensíveis e, assim, uma
quantidade errada pode interferir no resultado. "Não basta
ter o material (kit colorimétrico
ou equipamento portátil), precisa de treinamento constante
para saber utilizá-los adequadamente", disse.

CRACOLÂNDIA

Polícia faz operação
contra comércio de
fios de cobre furtados
Uma operação da Polícia Civil fiscalizou ontem dez estabelecimentos de ferro-velho acusados de receber fios de eletricidade furtados no centro de São
Paulo. A ofensiva está relacionada a ações para controlar a cracolândia na região.
De acordo com o chefe dos
investigadores da 1ª Delegacia
Seccional do Centro, Luiz Carlos
Zaparoli, o comércio clandestino de fios de cobre no centro "está impedindo a conclusão da
nossa operação" -uma referência à operação Caronte, iniciada
em março do ano passado para
prender traficantes que atuam
na concentração de usuários de
drogas. "O que segura os usuários na região central são os ferros-velhos que compram material roubado", disse Zaparolli,
sobre a retirada da fiação pública. Segundo as investigações,
um grupo criminoso apelidado

INVERNO: Sol com poucas nuvens.
Manhã
Não chove.

de "família do cobre" reúne receptadores de fios do material
roubados ou furtados por dependentes químicos em troca de
pedras de crack. O policial afirma que, atualmente, há cerca de
300 usuários de drogas que se
aglomeram pela região central.
"É importante essa operação para convencer essas pessoas a
buscar tratamento e sair das
ruas", disse o policial. Os primeiros alvos da operação foram dois
galpões na rua dos Protestantes,
uma das vias da Santa Ifigênia
onde costuma haver aglomeração de usuários de drogas.
Nos dois locais, policiais civis
entraram em contêineres em
busca dos fios de cobre. Em um
dos endereços, foram encontrados três retificadores de sinal de
celular, aparelhos que ficam embaixo de bueiros, perto de antenas, e têm a função de replicar o
sinal das operadoras.
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BÁSICA

Fed aumenta juros nos EUA
em 0,75 ponto percentual
O

Federal Reserve (o
Banco Central norteamericano, Fed na sigla em inglês) elevou a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual ontem, em um esforço
para esfriar a inflação mais intensa nos Estados Unidos desde
a década de 80, com "aumentos
contínuos" nos custos de empréstimos ainda por vir apesar
da desaceleração da economia.
"A inflação continua elevada,
refletindo desequilíbrios de
oferta e demanda relacionados
à pandemia, preços mais altos
de alimentos e energia e pressões de preços mais amplas",

disse o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em
inglês) ao elevar a taxa referencial a um intervalo entre 2,25% e
2,5%, em votação unânime.
O Fomc acrescentou que segue "altamente atento" aos riscos de inflação.
Mas, embora a geração de
empregos tenha permanecido
"robusta", as autoridades observaram no novo comunicado de
política monetária que "os indicadores recentes de gastos e produção abrandaram", um aceno
para o fato de que o ciclo agressivo de aumentos dos juros que
têm colocado em prática desde

março está começando a pesar.
Depois de uma alta de 0,75
ponto percentual no mês passado e movimentos menores em
maio e março, o Fed elevou a taxa básica em um total de 2,25
ponto neste ano, conforme luta
contra uma explosão de inflação
como a vista na década de 1980
com uma política monetária ao
estilo da época.
A taxa de juros está agora no
nível que a maioria das autoridades considera ter um impacto
econômico neutro, marcando o
fim dos esforços da era da pandemia para incentivar os gastos
das famílias e das empresas

com dinheiro.
O comunicado deu pouca
orientação explícita sobre quais
passos o Fed pode tomar em seguida, decisão que dependerá
bastante de os próximos números econômicos mostrarem ou
não que a inflação começou a
desacelerar.
Com os dados mais recentes
mostrando que os preços ao
consumidor subiram a uma taxa
anual de mais de 9%, investidores esperam que o banco central
dos EUA eleve a taxa básica de
juros em pelo menos 0,5 ponto
percentual em sua reunião de
setembro.

OPAS

Casos de varíola dos macacos
nas Américas chegam a 5,3 mil
A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) disse ontem
que quase 5,3 mil casos de varíola dos macacos foram relatados
até agora em 18 países e territórios do continente americano - a
maioria no Brasil, Estados Unidos e Canadá.
A vice-diretora da Opas, Mary Lou Valdez, disse em entrevista coletiva que quase todos os
casos continuam sendo relatados entre homens que fazem sexo com homens, entre 25 e 45

anos, mas alertou que qualquer
pessoa pode contrair a doença,
independentemente de seu gênero ou orientação sexual.
Nenhuma morte por varíola
dos macacos foi relatada na região até o momento.
No fim da semana passada,
a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de
varíola dos macacos uma
emergência de saúde global,
nível mais alto de alerta, com
mais de 18 mil casos relatados

globalmente.
O diretor-assistente interino
da Opas, Marcos Espinal, disse
que cerca de 10 países nas Américas já disseram que estavam
interessados em comprar uma
vacina contra a varíola, mas não
revelou quais foram.
A Opas também divulgou
que está "bem avançada" nas
negociações com um produtor
para comprar vacinas de terceira geração contra a doença e
que espera que algum supri-

mento chegue ainda este ano,
embora em quantidades limitadas.
"Nós achamos que teremos
vacinas este ano", disse Espinal.
Mesmo assim, o chefe da unidade de gestão de riscos infecciosos da organização, Andrea
Vicari, disse que o risco de varíola dos macacos para a população em geral permanece "muito
baixo", e que uma campanha de
vacinação em massa não é recomendada no momento.

COLÔMBIA

Francia Márquez diz acreditar que
Brasil terá presidente negra no futuro
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS
Em encontro com parlamentares e pré-candidatas negras, na
manhã de ontem, no Rio de Janeiro, a vice-presidente recém-eleita
da Colômbia, Francia Márquez,
disse acreditar que o Brasil terá no
futuro uma presidente negra.
Ela também se colocou à disposição para contribuir com a en-

trada na política no Brasil de mais
mulheres negras.
O evento ocorre no dia em que
a vereadora Marielle Franco completaria 43 anos. Assassinada a tiros em 2018, o nome da parlamentar foi lembrado como referência política e como exemplo
de violência que não pode mais
acontecer. Quatro anos depois, o
crime ainda não foi solucionado.

Irmã de Marielle, a educadora
e presidente do Instituto Marielle
Franco, Anielle Franco, esteve
presente no encontro, assim como as deputadas Benedita da Silva (PT-RJ) e Talíria Petrone
(PSOL-RJ).
Francia e as brasileiras também falaram sobre os desafios e
estratégias para as eleições brasileiras a partir da experiência da

Colômbia, que acaba de eleger
Gustavo Petro como presidente
do país.
O encontro foi organizado por
entidades negras e da sociedade
civil como o Instituto Marielle
Franco, Instituto Ibirapitanga,
Mulheres Negras Decidem, Instituto Alziras, Instituto Peregum e
Rede de Mulheres Negras de Pernambuco.

GUERRA

Nome de Lula some de lista ucraniana
de propagandistas pró-Rússia
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS
O nome do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
(foto) desapareceu de uma relação publicada na internet de
personalidades que segundo o
governo da Ucrânia colaboram
com a "narrativa de propaganda russa".
O órgão responsável pela lista, o Centro para Contenção de
Desinformação, não explicou o
motivo da retirada, que afetou
também outros 2 dos 78 nomes
relacionados. Pode ser um problema técnico, dado que os três
excluídos estavam listados em
sequência e o site agrupa seus
acusados justamente em grupos
de três em três imagens.
Seja como for, isso ocorreu
um dia depois de a relação ser
objeto de reportagens da revista
virtual britânica UnHerd, da Folha, que destacou o caso de Lula
no Brasil, e de outros meios na
segunda-feira. A lista em si estava online no dia 14 de julho.
O centro foi criado no ano
passado no contexto da disputa
de versões entre Rússia e Ucrânia, que remonta à chamada Revolução Laranja contra Moscou

em Kiev em 2004-2005 e hoje ganha ares dramáticos com a invasão promovida por Vladimir Putin de seu vizinho em fevereiro.
A Folha o questionou, por email, sobre o caso, mas não obteve resposta. Uma checagem
com ferramenta de histórico de
sites mostra a lista com Lula na
segunda e sem ele na terça. Ele
era o único ex-chefe de Estado
na relação, que conta com políticos, jornalistas, especialistas
da academia e comentaristas.
Os outros dois nomes excluídos são do veterano analista de
inteligência americano Paul Pillar, que analisa a posição ucraniana no conflito sob uma ótica
realista vista em Kiev como próKremlin, e do cientista político
sérvio George Vukadinovic,
apoiador aberto da Rússia.
A relação era algo caótica e
incluía erros, como no caso de
Lula. Ele era acusado de ter dito
que a Rússia deveria liderar
uma nova ordem mundial, o
que nunca fez. O petista, nos
seus dois mandatos (20032010), foi um defensor da diplomacia alternativa à comandada
pelos EUA, e ajudou a fundação
dos Brics, bloco que inclui Bra-

RICARDO STUCKERT

sil, Rússia, China, Índia e África
do Sul.
Já a outra afirmação atribuída
a Lula estava correta: ele disse
que o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, era tão culpado quanto Putin pelo conflito
em uma entrevista publicada
em maio na revista norte-americana Time.
"Fico vendo o presidente da
Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos, sabe? Esse cara é tão
responsável quanto o Putin. Ele
é tão responsável quanto o Putin. Porque numa guerra não

tem apenas um culpado", disse
em março, quando a entrevista
foi feita.
Houve diversas críticas a Lula, que rebateu dizendo sempre
ter criticado a invasão promovida pelo Kremlin. Sua posição é
compartilhada, em linhas gerais, pelo Itamaraty e pelo rival
na eleição presidencial de outubro, o titular do cargo, Jair Bolsonaro (PL).
Os EUA, por sua vez, seguem
pressionando o Brasil e outros
países a adotar uma linha mais
dura com Moscou. Os brasileiros condenaram a guerra ao
apoiar resolução da ONU, mas
por interesses econômicos não
compartilham o regime de sanções contra os russos -como fazem aliados do Kremlin do naipe da China e da Índia, mas
também alguns adversários.
O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, está em Brasília para um encontro de ministros da Defesa e fará exposição
sobre o tema. Na semana passada, Zelenski chavia feito críticas
a Bolsonaro pela neutralidade,
em entrevista à Rede Globo. O
brasileiro disse sustentar sua
opinião.

